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INFORMATION - BOGENSE SEJLKLUB 
 

BESTYRELSE: 

Formand:   Poul Erik Nielsen, Stavangerparken 8, 5400 Bogense 

   Tlf.: 40162372 - mail: p.e@nielsen.mail.dk  

 

Næstformand:  Rune la Cour Dyrvig, Odensevej 85, 5400 Bogense,  

   Tlf.: 20338277, mail: rune.dyrvig@gmail.com 

           

Sekretær:  Arne Bak, Østergade 26, 5400 Bogense. 

   Tlf.: 21699131 

 

Kasserer:  Inga Skælbæk, Assensvej 30, 5492 Vissenbjerg 

   tlf.: 64673419, mob.:  5180 2009 - mail: poulinga@ibred.dk 

 

Sejladsudvalg:    Ulrik Meyer Nielsen, Rugbjergvej 61,  

   5400 Bogense Tlf.: 25712372 - mail: ulrikmeyer@live.dk 

 

Aktivitetsudvalg:  Birger Gommesen, Norupvej 100, 5450 Otterup 

   Tlf. 29253941– mail: Birger.Gommesen@skolekom.dk 

 

Sejlerskole &  Jørn Brolund Ulriksen, Lillebro 31, 5450 Otterup,   

Senior/yngling:  Tlf.: 29262736 - mail:lillebrolund@mail.dk 

 

PalbyFynCup:  Poul Jørgensen, Æbeløvænget  11, 5400 Bogense 

   Tlf.: 64812650 - mob.: 23304650 - mail: lisepoul@post1.dknet.dk 

 

Ungdom:  Jacob Kronborg Andersen, Moselundvej 4, 5400 Bogense  

   Tlf.: 99552689 - mail: jacob@kastaniestrik.dk 

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Kildebjerggård 58, 5690 Tommerup 

   Tlf:42170221- mail: lars@multiservice.dk 

 

SUP - udvalg:  Jens Erik Steenfeldt, Stegøvej 36, 5400 Bogense 
   Tlf. 22394776 - mail: jes@atlas-advokater.dk 
 

DIVERSE: 

Klubmåler:  Leon Nyborg-Nielsen, Enggårdsvej 31, 5270 Odense N  

   tlf.: 21659165 - mail: leeroybrown@mail.dk 

 

Klubblad:  Jens Honore, Carlshøjvej 20, 5464 Brenderup    

   Tlf.: 64441624. mob.: 31261275 - mail: jens.honore@mail.dk 

 

Webmaster:  Ole Thrane Nielsen, Ahornvej 62, 5400 Bogense   

   Tlf.: 60635034 - mail: hejsaole@gmail.com 

 

Klubhus:  Bogense Sejlklub, Sejlerkajen 4. 5400 Bogense   

   Tlf.: 64813339 - mail: bs@bogense-sejlklub.dk 

 

Havn:   Havnekontoret, Sejlerkajen 13, 5400 Bogense 

   Træffetid: Mandag - fredag kl.08.00 - 09.00  

   Tlf. 64812115  -  e-mail: havn@nordfynskommune.dk 
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INDHOLD 
Formanden har ordet         side   5 
Sejlerskolen maj 2107      side   7    
Njordsejlads         side   7 
VHF/SRC kursus i  
Sejlerskolen             side   8 
Pinsetur        side   9 
Aktivitetsudvalget       side 11 
H-bådsstævne       side 14
        
         

AKTIVITETER 

Fyncup 26.-28. maj 8. marts 
Pinsetur 3.-4. juni 
Speedbådskørekort  7. –11. juni 
Havnens dag 10. juni 
Njordsejlads 17. juni 
 

459,- 

45,- kr. pr. person pr. time 

file:///C:/Users/Jens/Documents/Avatar
http://www.bogensehotel.dk/


 

 

https://alm.nordfynsbank.dk/
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Poul Erik Nielsen 

måneder, siden vi strøg standeren og 
afsluttede sæsonen på vandet i 2016, fik 
bådene sat på land og gik i vinterhi. 

Der har gennem vinteren været rigtig god 
gang i klublivet med afvikling af fælles 
aktiviteter, nytårskur, foredrag, hyggemø-
der i ungdomsafdelingen, 2 månedlige 
møder i seniorklubben og ikke mindst 
undervisning i sejlerskolen. 

Vi har hen over vinteren fået en del nye 
medlemmer i klubben, som jeg vil byde 
velkommen og håber, de må få glæde af 
at være en del af vores klub. 

Vi står nu overfor starten på en ny og 
aktiv sæson i Bogense Sejlklub. 

Når man skuer ud over marinaen, kan vi 
godt se, at de sidste ugers dårlige vejr har 
haft sin indvirkning på antallet af både, 
som er kommet i vandet. 

Men skal vi ikke beslutte, at det dårlige 
vejr, vi har haft i den senere periode, må 
betyde, der venter masser af godt vejr 
den kommende sæson i Bogense Sejl-
klub. 

Klubbens udvalg og frivillige hjælpere står 
igen klar med en masse tilbud og aktivite-
ter i den kommende tid. 

Ungdommen starter med sejlads manda-
ge og onsdage, tirsdagssejladserne star-
ter op i næste uge, sejleskolen tilbyder 
igen praktisk sejlads hver uge, kursus i 
speedbådskørekort, man kan få prøvet 
sine evner af på SUP- board, der er seni-
orhygge 2 gange om måneden, og først i 
maj måned starter torsdagshyggesejlad-

serne op igen. 

Vores ligasejlere sluttede sidst år midt i 
1. division og starter igen op med at re-
præsentere Bogense Sejlklub ved årets 
første stævne i Struer den 20. maj. 

Man har i år besluttet, at hver klub skal 
have sin egen profil med specielle over-
trækstrøjer med klubnavn/sponsorlogoer 
og et øge/ kaldenavn for klubbens sejle-
re. 

Jeg kan her afsløre at Bogense Sejlklubs 
hold får øge/kaldenavnet ”Happy Sai-
lors”, - som jo kan tolkes i flere sammen-
hænge i forbindelse med deres sejlads 
og tilstedeværelse under stævnet. 

Vores sejladsudvalg har sagt ja til at 
arrangere sæsonens første stævne for H
-bådsligaen, som afvikles her i Bogense 
om 14 dage. 

Ja så har vi jo lige en Palby Fyn Cup 
igen, som afvikles for 28. gang den 26-
28 maj. 

Vi satser i år på at gøre det yderlige 
spændende at følge med i sejladsen 
med mere livestreaming fra start og mål, 
der vises på kæmpe storskærm her på 
forpladsen, og som noget nyt så har vi 
indkøbt 3 nye touchskærme, hvor sejler-
ne selv kan trykke sig ind for at se info 
og resultater. 

En af de årlige aktiviteter er jo Pinsetu-
ren, som i år går til Juelsminde, hvor vi 
håber rigtig mange vil møde op og delta-
ge lørdag den 3. juni – Mere om dette på 
hjemmesiden og ved opslag i klubben. 

Så når vi frem til lørdag den 10. juni hvor 
man landet over afvikler havnens dag, 
som er et tiltag for at skabe interesse for 
de maritime aktiviteter som klubber og 
havne kan tilbyde. 

Der vil denne dag være en masse aktivi-
teter på havn og marina, hvor vi her fra 
klubben er aktivt med på kajen for at 

Standerhejsning 
2017 

Velkommen til Bo-
gense Sejlklubs stan-
derhejsning 2017. 

Ja tiden løber, - nu er 
der allerede gået 6 
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relse, udvalgene og øvrige hjælpere for 
den opbakning og det arbejde, der læg-
ges for dagen, hvor alle er indstillet på at 
yde en stor frivillig indsats til gavn for 
klubbens medlemmer. 

Vi skal nu have sat klubstanderen som 
start på en forhåbentlig god sæson med 
masser af godt sejlvejr. 

Rigtig god sejlsæson til jer alle. 

Poul Erik Nielsen 
Formand 

m.m.bogense@mail.dk 

vise, hvad vi har at tilbyde. 

Vi afholder også åben båd ved proviant-
broen, hvor vi vil forsøge at samle en del 
af klubbens både, så interesserede kan få 
en snak omkring det at sejle. 

Hvis nogen af jer skulle have lyst at være 
med i dette med jeres båd, så vil jeg ger-
ne have en melding om deltagelse, hvor 
vi samtidig hygger os og laver lidt fælles 
frokost, som klubben står for. 

Jeg vil til slut gerne takke klubbens besty-
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Foråret er kommet i følge kalenderen, 
men temperaturskalaen har ikke opdaget 
noget om forårstemperaturer endnu. Det 
kniber meget at nå op i tocifrede varme-
grader. Grønt er det dog efterhånden. Det 
var håbet, også for de 17 duelighedsele-
ver, der skulle til den teoretiske prøve den 
29 april, - alle bestod! 

Det har været en rigtig dejlig torsdag af-
ten i sejlklubbens undervisningslokale 
vinteren igennem. Kursisterne har været 
meget motiverede, har lyttet aktivt og løst 
mange opgaver med godt humør. Det er 
et forholdsvis stort pensum, man skal 
igennem. En del af det er almindelig 
udenadslære som f.eks. skibslysene og 
tågesignalerne, men det klares også. 
Mange tidligere duelighedselever har 
fortalt, at det var ret sjovt at komme ud i 
virkeligheden og kunne genkende tingene 
fra teoritimerne. Genkendelsen er god, 
men det er virkelighedens problematikker, 
man skal være sikker i at håndtere. 
Grundlaget for dette er teorien, man lærer 
om vinteren, derefter det praktiske i skole-
sejladsen om sommeren. 

Når man har fået et duelighedsbevis, er 
man ikke helt ”udlært”. Det er som med 
kørekortet, køreprøven er vel overstået 
med teori og køretimer, men rutinen 

mangler. At sejle en båd optimalt kræver 
masser af øvetimer. Der vil altid være 
plads til forbedringer! – 

I sejlerskolen kunne jeg godt tænke mig 
lidt udvikling, men det kræver flere in-
struktører: Praktisk sejlads burde være 
toårigt. Første år (sommer) er for dem, 
som aldrig har sejlet før. Har man været 

ombord i en båd, sejlet, styret og mødt 
andre både på vandet, er det meget lette-
re at forstå teorien, som man lærer om 
vinteren! I skolesejladsens andet år er 
man ikke nybegynder, men kan en del 
ting og vil derfor nå rigtig langt. Man kan 
bedre begynde at identificere sig som 
sejler, bedre til at trimme sejlene og vil 
måske prøve kapsejladsens pragtfulde 
facetter! 

Dejligt hvis nogen af klubbens dygtige og 
erfarne skippere vil stille sig til rådighed 
for nye sejlere, havnens fremtidige båd-
ejere og klubmedlemmer! – Det næste 
bliver så en klubbåd mere, medmindre 
man vil bruge private både?       

Rigtig god sommer med masser af sol-
skin til jer alle – og prøv så lige at øve 
”mand-over-bord” med f.eks. en fender! 

Sejlerskolen 

Sejlerskolen maj 2017 

Njordsejlads 2017 

Så er vi klar til 18. udgave af Njordsejlad-
sen. Sejladsen afholdes d. 17. Juni 
Efter sejladsen er der som sædvanlig 
fælles grill og hygge med gode sejlerven-
ner i klubhuset.Se mere på 
www.njordsejladsen.dk , hvor tilmelding 

kan ske. 
Vi glæder os til at se se Jer. 
 
Med sejler hilsen 
Poul Erik Skælbæk og Bjarne Nielsen 
Bogense Sejlklub 

http://www.njordsejladsen.dk/
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Fredericia eller i Svendborg, men Søfarts-
styrelsen er også ved at blive digital, så vi 
fik efter en meget positiv samtale tilbud 
om, at vi kunne holde prøven i klubregi 
med minimum 10 kursister. Klubben blev 
registreret som prøveafholder, fik oprettet 
eksamensside hos Søfartsstyrelsen, hvor 
de enkelte kursister skulle gå ind med 
deres tilsendte login og tilmelde sig og 
samtidig sende et digitalt pasfoto. 

Selve eksamensaftenen oprandt, og forlø-
bet (75 min.) gik, som det skulle. Efter ca. 
14 dage fik man tilsendt beviset. Desvær-
re bestod ikke alle. De må tage prøven 
om et andet sted. 

   Vi har haft temmelig travlt i sejlerskolen 
her i det kolde forår. Det har været med 
aktiviteter inden døre, så det har været 
behageligt i den dejlige radiatorvarme. 

Tidligere har vi haft VHF-skolen i Ballerup 
til at klæde klubbens medlemmer på med 
et VHF/SRC-certifikat. Dette koster en del 
penge, da han skal have sin løn.    

Det nye er muligheden for at købe et onli-
ne-kursus af Dansk Sejlunion, som er 
udarbejdet sammen med Marstal navigati-
onsskole. Dette kursus kan købes enkelt-
vis for 800,00 kr. + bog. – Vi kontaktede 
Sejlunionen om en rabat, hvis vi lavede 
en studiekreds i klubben. Dette var man 
meget hurtig til at sige ja til, så kunne vi 
samle 10 klubmedlemmer, kunne vi få det 
til 600,00 kr.+ bog. Dette blev annonceret, 
og en studiekreds på 17 medlemmer blev 
etableret med login til Sejlunionen. 

Ideen er så, at man kan mødes i sejlklub-
ben efter aftale med hinanden og hjælper 
hinanden i de to måneder ens login er 
aktivt. 

Normalt skal man så tilmelde sig prøve i 

 

 
 

VHF/SRC-kursus i Sejlerskolen 
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Forløbet med studiekredsen har været 
rigtig godt, så klubbens medlemmer kan 
se frem til at kunne deltage i en ny næste 
vinter 2017-18. 

) 
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Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsudvalget har siden sidste Brisen-

udgivelse haft 3 arrangementer. 
 
Onsdag d. 8/3 havde vi besøg af Leo 
Schmidt og hans kone, som meget leven-

de fortalte om deres tur over Atlanterha-
vet til De Vestindiske Øer og om opholdet 

der. 
En aften, der traditionen tro startede med 
fællesspisning, der er med til at skabe en 
god start på en rigtig fin aften. 

Fortsættes næste side 
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I forbindelse med  suppedagen Skærtors-
dag d.13/4 havde vi indvielse af en ny stor  
 

 

– nej meget stor suppegryde. Den bestod 
helt klart sin prøve og kl. 12.00 var vi klar 
til servering. 
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Appetitten hos de spisende fejlede heller 
ikke noget – så efter middag var nogle 
atter klar til det videre arbejde med klar-
gøring af bådene, andre havde bare haft 
et på hyggelige timer i klubhuset. 

Vejret var absolut ikke med os til stander-
hejsningen d.22/4 – det var koldt, og det 
blæste så meget lige ind mod 
”havnegavlen”, at den udendørs del blev 
flyttet om til hovedindgangen. 
Selv grillen måtte flyttes, og alligevel var 
det en udfordring at holde varme nok, 
men det gik. 
Der blev solgt 85 madbilletter, så på trods 
af vejret var der fint fremmøde. 
 
Først i april var aktivitetsudvalget på et 3-
dages AMU-kursus i Almen fødevarehygi-

ejne. 
Godt at bliver opgraderet på nogle ting – 
fint at få styr på bestemmelserne omkring 
de aktiviteter, vi går og hygger os med. 
 
God sejlersæson 

Aktivitetsudvalget  

http://kloakservice.eu/


 

 

H-bådsstævne 

H-bådene håndteres hurtigt og sikkert af havnens faste personale. 

Forplejningen er på plads, - som sædvanligt. Dejligt!!! 14 



 

 

Ulrik byder velkommen 

Sejladserne startede med absolut ingen vind. 15 



 

 

Bådene blev slæbt ud til startområdet af klubbens motorbåde. 

Der var også tid og plads til almindelig afslapning. 16 



 

 

Over middag kom der lidt vind, og sejladserne kunne skydes i gang - og det var tilfældet 
begge de dage, sejladserne blev afviklet over. 

...Og til sidst præmieoverrækkelse. Et rigtig godt stævne - trods manglende vind. 17 
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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http://www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring
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http://albani.dk/


 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer online ultimo august 2017. 
Deadline 1. august 2017 

Her er plads til din annonce 

Annoncepriser i Brisen: 
Bladet udkommer 4 gange årligt - Mulig-
hed for indrykning af ¼, ½ og helsides 
annoncer  
 
Du kan vælge samtidig at blive ekspone-
ret med logo/link på klubbens hjemme-
side  
 
Priser på årlig annoncering i Brisen:  
 
1/4 side i Brisen 500 kr.  
1/2 side i Brisen 800 kr.  
1/1 side i Brisen 1500 kr.  
Logo/link på BS hjemmeside under spon-
sorer rulletekst 1500 kr.  
1/1 side i Brisen + logo/link på BS hjem-

http://www.picgifs.com/graphics/boats/graphics/boats/41381/graphics-boats-617821/

